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Uma pessoa que tem contentamento será feliz, independente se tem ou não
tem, se é ou não é, se faz ou não faz. Essa pessoa encontrou a melhor parte
da vida.
Conceito: Estado de quem está satisfeito, alegria.
Por que precisamos desenvolver contentamento? Por causa do pecado
original, o qual nos afastou de Deus.
“O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um
único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O
que receio, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com
astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura
devoção a Cristo.” 2 Coríntios 11:2-3
Eva tinha tudo, mas foi convencida que precisava de mais. Ela era a mais linda
das mulheres, não tinha os defeitos que vieram com o pecado: celulite, estria e
pneus. Imaginamos que tinha um belo corpo, pois só comia verdura, não existia
outra mulher além dela pra poder se comparar, era feliz porque nem sogra
tinha.
Mas isso não foi o suficiente, ela quis mais, quis ser igual a Deus, apesar de
tudo o que Deus tinha lhe dado : um lindo marido, uma casa maravilhosa que
ficava em um jardim, uma saúde perfeita, seu cérebro era usado na sua
totalidade. O que ela queria mais? Deus não era o suficiente?
Esse é um mal que atinge até hoje as mulheres. Sinceramente eu que não sou
Deus estou muito triste e decepcionado com alguns de vocês, então imagine o
coração de Deus. Ele deu a vocês a salvação, saúde, casa, comida, trabalho,
dinheiro, família, amigos, inteligência e o que vocês fazem? Trocam tudo isso
por cheirinho no pescoço, umas palavras macias e juras de amor eterno.

Mulheres vocês estão muito fáceis! Por causa do desespero de vocês, estão
dando aquilo de mais precioso, seu compromisso com Deus, seu ministério,
sua liderança, sua virgindade, seu futuro, o futuro dos seus filhos que irão para
o inferno.
Mas não pensem que eu esqueci dos meninos. Vocês estão trocando Deus
pelo dinheiro: porque os homens desta igreja estão se deixando aprisionar pela
vontade de ficar rico, seja por se escravizar pelo trabalho, sua falta de
dedicação na palavra de Deus, deixando-os fracos nos seus propósitos ou na
obra. Podemos ver porque as mulheres são em maior número na
igreja…”Porque os homens evangelizam pouco”.
Assim como a gravidade, o descontentamento é natural. Veja o mundo sem
Deus: Divórcio, corrupção, troca de emprego, sangue sugas!
Um dos principais motivos de toda a violência que temos hoje e de muitas
famílias destruídas muitas vezes é por causa das mães que decidiram
trabalhar, em vez de criar seus filhos
A grama do vizinho é mais verde mesmo? A mulher do outro é mais bonita
mesmo?
As 3 principais características de uma pessoa sem contentamento, ou que está
passando uma fase sem contentamento, se resume em: “DDT”.
DDT ERA UM VENENO FAMOSO, DE ONDE TIRARAM A PALAVRA
DEDETIZAÇÃO.
DESCOMPROMISSO / DESISTÊNCIA / TROCA
1-DESCOMPROMISSO - Você não faz as coisas com garra, mas por
obrigação, relaxadamente. Ex. professor, líder de ministério.
2-DESISTÊNCIA - “Acho que vou largar tudo: minha família, meu emprego, o
ministério, meus amigos”. Há pessoas que querem deixar os estudos: “acho
que não adianta, não vejo futuro e vou deixar os estudos.” A maioria dos jovens
tem sentimentos desagradáveis em relação à família.

Você já deve ter ouvido pessoas que falam assim: “Qualquer coisa é melhor do
que isto que estou vivendo”, e por isso desistem, do emprego ou do projeto de
vida.
3-TROCA - A pessoa insatisfeita precisa constantemente estar mudando as
coisas. Certo homem mudou de casa 40 vezes, em 10 anos, outros tem
urgência em trocar de marido ou esposa, namorado(a). Outro dia uma jovem
falou assim: “eu tenho que casar ainda esse ano; não interessa como”. Sabe
de uma coisa: esta é uma boa forma de você casar com um cachaceiro, um
drogado ou um pilantra. Se alguém descobrir seu desespero, você corre o risco
de se tornar uma vítima dessa pessoa.
3 PASSOS PARA O CONTENTAMENTO (Filipenses 4: 6-13 / 1 Timóteo 6:611)
1-CONFIAR EM DEUS
“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas,
e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas
mentes em Cristo Jesus.” (Filipenses 4:6-7)
Você precisa aceitar que foi Deus quem escolheu o seu assento e não a sorte.
Ele determinou que você iria sentar do lado daquela pessoa ou teria aquele
vizinho ou um irmão daquele jeito.
Deus usa situações adversas e incômodas para aperfeiçoar os seus santos.
Você gostaria de trocar de assento? Pense no assento do apóstolo Paulo: feito
de pedra, escuro, úmido, molhado, frio; ele estava sentado com as mãos
algemadas e as pernas acorrentadas, numa posição que não podia deitar, com
aquele mau cheiro dos outros prisioneiros. Contudo, ele não trocou de assento.
Você quer trocar de assento? Pense bem.
Hoje no mundo tem cristãos que estão em calabouços e em prisões por causa
do evangelho. Tem pessoas que estão esperando a morte. E você quer trocar
de assento? Confie em Deus! Peça Sua ajuda!
2- ADAPTAR-SE AO QUE VEM DE DEUS

“Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu
interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham
oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja
necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o
que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver
contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome,
tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me
fortalece.” Filipenses 4:10-13
O problema do descontentamento não está nas circunstâncias. Isso acontece
no coração (mente e pensamento). Depende da perspectiva que se adota em
relação à situação.
Por isso, o apóstolo Paulo diz: “aprendi estar contente em qualquer estado”.
Deus quer que você aprenda a ser uma pessoa contente, no estado em que
Ele lhe colocar, no assento que Ele lhe der. Deus quer que você aprenda que
isso é um problema que ocorre na mente (coração) e quer que você mude por
dentro.
Contentamento e descontentamento é um problema de coração e atitude,
independente de onde você esteja ou vá. Aprenda a se alegrar com o que
Deus te dá e pare de ficar olhando o que Ele deu aos outros.
Deus quer que você entenda que trocar de situação, contexto, ambiente ou de
pessoa não conserta o problema.
Você já viu moscas numa janela de vidro? As que estão fora querem entrar; as
que estão dentro querem o que? Sair!
É tipo aquele cachorro que ia com um osso na boca atravessando uma
pequena ponte, quando de repente viu o reflexo de outro cachorro na água
com um osso também na boca e pensou: “aquele osso parece maior do que o
meu”; então abriu a boca para tirar o osso do outro e perdeu o que tinha.
Solteiros estão querendo casar e casados querem voltar a ser solteiros. Eles
dizem: “Ah! se eu fosse casado ou solteiro. Ah! Se eu tivesse em outra
situação. Ah! se eu tivesse outra mulher ou outro homem...Eu seria feliz.”

Costumamos achar que falta alguma coisa e que se a tivéssemos seríamos
felizes.
Você vai dirigindo o seu carro, olha pro lado e vê o carro do outro e pensa:
“Que carro lindo, Além de tudo, é a diesel e automático”. Ei! Mas o seu carro
ainda está tão bom! Se Ele lhe deu uma bicicleta ou moto se contente com
isso.
Deus é bom, e nos dá coisas boas, não é para ficarmos descontentes com
elas. Você reclama que seu carro é velho e que não o quer mais? Então volte
para a bicicleta. Quantas pessoas não dariam a vida por esse carro. Se Deus
lhe deu é porque sabe que isto que você precisa e será bom para você.
Às vezes somos como uma criança de 3 anos; uma criança mimada,
acostumada a fazer tudo o que quer e a ver seus desejos realizados a tempo e
a hora.
Precisamos entender, de uma vez por todas: trocar de pessoas, de lugar e de
coisas não é o segredo do contentamento. O verdadeiro contentamento vem de
dentro, provém de um coração que aprende a se satisfazer com aquilo que
Deus dá. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Deus nos testa!
3- Satisfazer-se somente em Deus
“De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada
trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar; por isso, tendo o que
comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem
ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos
descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na
destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas
pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si
mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo
isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a
mansidão.” 1 Timóteo 6:6-11
“Jesus respondeu: ‘Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda
palavra que procede da boca de Deus’". Mateus 4:4

“Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração.” Salmos
37:4
Não deixe um chato estragar a sua vida. Na família ou no trabalho, lembre-se
que foi Deus quem te colocou lá. Quanto à igreja, lembre-se: não existe igreja
perfeita. Por isso, não saia da sua igreja por causa dos chatos. Você tem que
tomar uma atitude! Diga: “ninguém vai estragar a minha alegria”.
Você também não pode deixar que o chato decida a vontade de Deus para a
sua vida. Davi aos 70 anos ia fugindo de seu filho Absalão; quando ia subindo
a parte mais difícil de um morro, um descendente de Saul começou a lhe xingar
e atirar pedras. Um soldado lhe pediu: “deixa-me matar esse chato”. Davi
respondeu: “Não; ele é um instrumento de Deus na minha vida”. Deus usa
pessoas para nos polir, usa lixa para nos refinar.
Jesus é o céu e tudo o que você precisa! Se você tem Jesus, você vai cantar
na prisão, dormir na tempestade e agradecer o pão de cada dia.

